
 

Temeljem članka 22. Statuta Hrvatske komore primalja, Vijeće Hrvatske komore primalja na 

sjednici održanoj 04. veljače 2016. raspisuje 

 

 

JAVNI NATJEČAJ 

za zasnivanja radnog odnosa na mjestu administrativnog/e referenta/ice 

Hrvatske komore primalja na određeno vrijeme 

(1 izvršitelj/ica) 

 

 

Stručni uvjeti: 

 

- viša stručna sprema, smjer pravo, javna uprava, ekonomija ili druga slična društvena i/ili 

humanistička usmjerenja, 

- poznavanje rada na PC-u (Word, Excel), 

- aktivno služenje Internetom, 

- aktivno služenje engleskim jezikom, 

- izražene komunikacijske i organizacijske sposobnosti, 

- prilagodljivost i spremnost na timski rad, 

- dinamičnost. 

 

U prijavu kandidati trebaju priložiti: 

 

- Životopis (u kojem je potrebno navesti OIB, Europass format), 

- Dokaz o završenoj stručnoj spremi (presliku diplome),  

- Dokaz o godinama radnog iskustva (fotokopija radne knjižice, uključujući stranice s radnim 

stažem; elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje), 

- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)-

preslika. 

 

Mjesto obavljanja rada je Zagreb. 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu dostavljaju se poštanskim putem u preslici i to na adresu 

Hrvatska komora primalja, Kutnjački put 2a, 10 000 Zagreb, „ZA NATJEČAJ – Zasnivanje 

radnog odnosa na mjestu administrativnog/e referenta/ice Hrvatske komore primalja na 

određeno vrijeme.“ Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Kandidati 

koji podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim 

na natječaj. 

 

Natječajni postupak obuhvaćati će provjeru znanja i sposobnosti kandidata, te intervju na koji će 

kandidati biti pozvani telefonskim putem.  

 

Natječaj se raspisuje radi povećanja opsega posla uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci. 

 

Ovaj Natječaj objavit će se u na službenoj web stranici Komore dana 05. veljače 2016. 



 

Prijave na Natječaj se podnose u roku od 8 dana od objave Natječaja na službenim web stranicama 

Komore a zaključno sa 13. veljače 2016.  

 

Po završenom natječaju, natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima/kinjama. 

 

 

 

Predsjednica Vijeća Hrvatske komore primalja 

       Erika Spirić, bacc.obs. 

                                                                                      
 

                                                                                                 
 


